
SANDBY ÆLDRECENTER

LOLLAND KOMMUNE

 Ældrecenter i landlige omgivelser  med egen have med 
høns,  lukket stisystem mm.

 21 rummelige  2 vær. lejligheder  med udgang til  egen 
terrasse og  fælleshaven.  

 Ca. 25 engagerede medarbejdere  fordelt mellem ssh, 
ssa, pædagoger samt ufaglærte.

 Bettina ssa, Lone ssh  samt Karin teamleder  
præsenterer vores opstart på infektionspakken.

 Vi er et center med mange svært demente og psykiske 
lidelser med udfordrende adfærd. 



Tanker ved opstart

- Information til borger og kollegaer. 

- Hvordan børster borgere selv deres tænder?

- Screening af alle borgere.

- Undersøge tilknytning tandlæge/omsorgstandpleje

- Dokumentation af observationer.

- Opfølgning af kvalitet.

- Hvordan børster vi tænder  på de svære borgere?

- Demonstration til teammøde. 

- ”Vi har talt om de mange infektioner både  

lungebetændelse samt UVI i vinter”, hvordan er vores 

arbejdsgange?

- Front medarbejdere udvalg:

- 2 SSH    - 2 SSA. 

- Alle hurtig inddrages for fælles ansvar



Vedr. Tandhygiejne 

Screening/Overblik

13-03-2018

Omsorgstandpleje 8

Egen tandlæge 3

El tandbørste 3

Alm tandbørste 11

Protese 12

Egne tænder 7



Hvad fandt vi: de ‘svage led’

- Rengøring af tandbørster, tandkrus mm.

- Opbevaring af redskaber til tandbørsting.

- Prioritering af opgaver hos borger.

- Opbygning af tillid, forskelligt personale.

- Information / vejledning  til vikarer 

ufaglærte kolleger.

- Hvordan er håndhygiejnen generelt?



STATUS PÅ UDSTYRET VED OPSTART:

Billedserie som dokumentation 

for baseline på udstyr.

Dokumentation skal bruges til at 

sammenligne med status efter 3 

måneder.













PDSA CIRKEL
Er tandhygiejnen som den bør være?

ACT:

- Mere opmærksomhed 

omkring tjeklisterne.

- Resultat på tavlemøde.

- Ny screening resultater.

- Væk med tjeklister, ny 

tavle udbedret.

PLAN:

- Undersøge kvaliteten af

tandplejen.

- Foto af redskaber.

- Hvad er korrekt

tandbørstning.

- Den svære borger?

- Alle har et ansvar!

- Screening igen 3 måneder 

efter.

STUDY:

- Gennemgår screenings 

resultater og data.

- Bedre hygiejne omkring 

redskaberne.

- Svage led, udfyldning af 

tjeklister.

DO:

- Data indsamling.

- Tjekliste morgen/aften dagligt 

for tandkødsblødning.



KVALITET EFTER 3 MDR. MEDIO MAJ 2018

 Indsamle nye foto af redskaber (før og efter 

billedserie)

 Hvor mange infektioner siden opstart?

- 0 lungebetændelser

- 1 UVI 

- 0 infektion ved KAD 

 Udfordring med de svære borgerforløb?



…EFTER: SÅ KOM DER STYR PÅ DET…





HVAD HAR VI LÆRT ??

 Fokus på opgaven  giver resultater

 Kerneopgaven skal løses over hele døgnet

 Prioritering af opgaverne 

 Fokus på arbejdsgange for  at opnå effektivitet  

og kvalitet

 Hvordan holder vi gryden i  kog ?

 Survey og stikprøver af hygiejnen generelt

 Daglig gennemgang af tandbørster/krus

 ROM blev ikke bygget på en dag  ☺


